
SPAR: op 21 januari eenmalig eerder gesloten
SPAR bestaat dit jaar 90 jaar. Dit wordt samen met alle SPAR medewerkers gevierd.
We sluiten daarom op zaterdag 21 januari eerder dan normaal. We zijn open van 8.00
uur tot 15.00 uur.

Natuurlijk staan we daarna weer voor jullie klaar. Bedankt voor jullie begrip en tot snel!
Isaäc

Inval oppas gezocht voor Lennard
Lennard woont op Molenpad 1 bij Aster van Wijk. Op dinsdag en donderdag is
hij bij een oppas in Vianen en op maandag en vrijdag bij familie op de
Kloostergaarde. Af en toe zijn deze oppassen niet beschikbaar en daarom
zoeken wij een inval oppas waar Lennard een dagje kan zijn. Of die hem op zo’n
invaldag 2a3 keer wil uitlaten of mee wil nemen voor een wandeling.

Lennard is gewend om rustig in zijn mand te liggen En bij de oppassen is hij
gewend aan kinderen en poezen. Buiten heeft hij goed lijngedrag. Kinderen
zouden hem kunnen uitlaten maar wel aangelijnd.

Aster en Lennard wonen aan het Molenpad in Schalkwijk in de buurt van de kerk. Kun en wil je ons
helpen? Dan horen wij dat graag! Aster, 06 1336 5046

Vanzelfsprekend blijft uw bijdrage ook van belang voor het verzorgen van de
vieringen, de verwarming, de koffie en het verdere onderhoud van de
gebouwen.

Er is trouwens wat gebeurt met het logo van de actie….

Van harte welkom om in de viering van zaterdag 21 januari om 19.00 uur de
oplossing van het probleem mee te maken! Werkgroep Actie Kerkbalans

Koffieochtend op donderdag 26 januari
Volgende week is er weer een koffieochtend met kaarten, spellen, kletsen enz.

19 januari 2023

Schalkwijkse en Tull en 't Waalse Berichten

Één geheel met een verbindend hart
De Actie Kerkbalans is begonnen. Aanstaande zaterdag 21 januari staan we er extra bij stil tijdens de
viering om 19.00 uur in de H.Michaëlkerk. Het kerkgebouw waarvan de kapellen zo hard onderhoud
nodig hebben. Uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans is hiervoor onder andere deze keer bestemd.



Nieuw is dat er voortaan ook puzzels van de puzzel uitleen aanwezig zijn.
Afhankelijk van de behoefte kunnen er, alleen of met elkaar, puzzels met grotere,
meer of minder stukjes worden gelegd. Als een puzzel nog niet af is kan hij ook
blijven liggen tot een volgende gelegenheid. De eerste keer is het puzzelen goed
bevallen, dus dat wordt toegevoegd aan het scala van de mogelijkheden tijdens de
koffieochtenden.

U bent weer van harte welkom in de Wiese, tussen 10.00-12.00 uur. Voor vervoer kunt u contact
opnemen met Johan Vernooij 06 5590 6573.

Museum in Schalkwijk open op 29 januari: Hoe zit het met de honing
en de bij?
Hoe zit het met de honing en de bij? Dat is de titel van de nieuwe
tentoonstelling die op 29 januari van 11.00 tot 16.00 uur is te zien in
museum Dijkmagazijn De Heul in Schalkwijk (Provincialeweg 70).

De tentoonstelling is ingericht vanwege 75 jaar Bijenhoudersvereniging
Kromme Rijn, Lek en IJssel. In het museum zijn behalve oude bijenkorven ook gereedschappen,
honingpotjes, foto’s en documenten te zien. Zo is er een poster met uitleg over de honingbij. En uitleg
over wat de imker moet doen om de honing uit de korven in een potje te krijgen. Ook is er informatie
over de relatie met de tuinbouw. Want “zonder bijen geen appels, peren of kersen”.

Wandelen en Holocaust herdenken op zondag 29 januari 2023
Op 27 januari 1945 werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. Het
Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft de wens geuit om in samenwerking met
gemeenten en organisatoren van lokale herdenkingen jaarlijks stil te staan
bij de Holocaustslachtoffers uit die gemeente. Wij geven daar sinds 2020
(herdenking 75 jaar Vrijheid) gehoor aan, vanwege de indrukwekkende
gebeurtenissen met verstrekkende gevolgen in Schalkwijk en Houten.

Wij nodigen u mede namens burgemeester Gilbert Isabella uit om deze
herdenking, dit keer in de vorm van een wandeling, bij te wonen. Deze
vindt plaats op zondag 29 januari 2023 in Schalkwijk. We starten om 15 uur op het plein van de H.
Michaëlkerk en wandelen dan via de Lagedijk in de richting van het voormalig onderduikadres van
klompenmaker Hulshof aan het Neereind. Op vier plekken langs de wandelroute staan we stil en
worden teksten voorgelezen uit het boek ‘De onderduikers’ van Peter Hein, waarin hij de onderduik van
zijn ouders in Schalkwijk beschrijft.

De wandeling eindigt na ongeveer een half uur bij het oorlogsmonument waar we de miljoenen
Holocaustslachtoffers herdenken en specifiek de onderduikers in Schalkwijk en Houten die in
Auschwitz zijn omgebracht. Burgemeester Gilbert Isabella houdt kort een toespraak, gedichten worden
gelezen, steentjes en bloemen gelegd en muziekvereniging Caecilia omlijst het geheel.

Na de wandeling en korte ceremonie bij het oorlogsmonument in Schalkwijk worden ter afsluiting van
de Holocaustherdenking nog bloemen gelegd bij het herdenkingsmonument op het Plein van het Oude
dorp Houten.

Iedereen, jong en oud is van harte uitgenodigd deze herdenking mee te maken. Comité 4 en 5 mei
Houten en Schalkwijk

Het aftellen is begonnen
Nog twee weken en dan begint ons carnavalsweekend. Wij
hebben er heel veel zin in!

PRONKZITTING VRIJDAG 3 februari 2023
Twee jaar kon de Pronkzitting niet doorgaan. Dit jaar kunt U
live getuige zijn welke actuele thema's de revue passeren. Een
avond met toneelstukjes, muziek en dans voor, met én over



het dorp. Dat wilt u niet missen.

Leden kunnen hun kaartje reserveren door een mail te sturen naar Pronkzitting2.0@gmail.com. Ben je
geen lid? Bestel dan je kaartje via internet. Er zijn een beperkt aantal plaatsen, dus VOL = VOL

GROOT CARNAVAL ZATERDAG 4 FEBRUARI 2023
Na twee jaar lang geen feest te kunnen vieren door corona gaan we dit jaar de Wiese weer op zijn kop
zetten. Dit doen we samen met Marco Kraats en Tim Schalkx! Trek je leukste of gekste pak aan, maak
je op en sluit aan in de polonaise. Een avond vol gezelligheid en carnavalskrakers, die je niet wil
missen! Vanaf 14 jaar. Vol = Vol

Leden kunnen aankomende vrijdag 13 januari van 19:00 tot 21:00 uur hun kaartje ophalen in Jonkheer
de Ram! Geen lid? Koop snel je kaartje via internet.

PLATNEUZENVLAG
Heeft u hem al gezien? Onze enige echte Platneuzenvlag? In de kleuren van het carnaval, ons eigen
logo en het logo van Schalkwijk. Wij zouden het erg op prijs stellen als zoveel mogelijk dorpsgenoten
tijdens ons carnavalsweekend deze vlag laten wapperen. U kunt de vlag kopen via internet.

De vlag kost €15. Exclusief €0,80 transactiekosten. Nadat u betaald heeft brengen wij de vlag voor 3
februari bij u langs.

Save the date! De Platneuzen en De Trossel vieren samen
Carnaval op zaterdagmiddag 4 februari in de Wiese
De Platneuzen en De Trossel gaan weer samen ‘Vâstelaovond’ vieren
op zaterdagmiddag 4 februari tijdens het Schalkwijkse
carnavalsweekend. Tussen de bedrijven door worden er 3 rondes
Bingo gespeeld en u kunt erop rekenen dat er alles aan wordt gedaan
om de middag voor u onvergetelijk te maken.

Deze middag zijn er, zoals gebruikelijk, wafels om echt in de stemming te komen. U
krijgt verder 2 consumpties van de organisatie en voor de overige consumpties kunt u
bonnen kopen. We rekenen op een gezellige middag. U bent, een beetje uitgedost,
van harte welkom tussen 14.30 uur en 17.00 uur in de Wiese. De zaal is vanaf 14.00
uur open en als u graag vervoer wilt hebben kunt u contact opnemen met Johan
Vernooij 06 5590 6573

Lets dance!! Fundraisingparty
Het mag weer na twee jaar corona. Lekker dansen, dansen, dansen! Op 11 februari
organiseert Rotary Club Houten Castellum een dansfeest In Jongerencentrum Enter
in Houten. Met DJ Dean dansen we het luie zweet er weer uit op muziek uit de jaren
eighties, nineties en zero’s.

Met de opbrengst van het feest gaan we Enter helpen te verduurzamen. Dit gaan we doen door onder
andere de lichtinstallatie in de grote zaal te vervangen door LED lampen.  Dus hoe mooi kan het zijn!
Lekker dansen en ondertussen werken aan een goed doel!

Kaarten zijn voor €12,50 te bestellen op internet of scan de QR code. Fred Dekker

Kom helpen bij beroepskeuze
Dinsdag 21 maart 2023 gaat de rode loper uit voor de vmbo leerlingen van Yuverta, Onderwijs 10-14
en Houtens. Tijdens het beroepenfeest maken zij kennis met beroepsbeoefenaren en bedrijven uit de
regio. Maken ze tijdens een match, dan mogen ze op doe-dag 6 april een halve dag sfeer proeven én
de handen uit de mouwen steken.

Hiervoor zijn we op zoek naar bedrijven én naar ouders uit Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy die mee
willen doen en iets over hun beroep willen vertellen. Het beroepenfeest biedt plek aan alle beroepen.
Van vrachtwagenchauffeur, monteur, kapper, loonwerker, hovenier, fruitteler tot aan tandarts of
leerkracht. Je hoeft geen erkend leerbedrijf te hebben. Enthousiasme om iets te vertellen over je



5e editie van de Linieloop
Heb je het goede voornemen om in 2023 meer in beweging te komen? Dat komt
goed uit! Op 16 april 2023 vindt de 5e editie van de Linieloop plaats. Hét
hardloop- en wandelevenement op het eiland van Schalkwijk. De afstand van 10
km blijft op het programma staan.

Nieuw deze editie, is de wandel- en hardlooproute van 6 km en de hardlopers
die wat meer uitdaging willen, kunnen de 10 miles (16 km) trotseren. De nieuwe
uitgezette routes brengen je op de mooiste plekken, en ook deze keer belooft het een mooi evenement
te worden. Binnenkort start de inschrijving. Via de Schalkwijkse berichten laten we weten wanneer dit
zover is. Ook kun je onze social mediakanalen (Instagram en Facebook) volgen om op de hoogte te
blijven.

We zien jullie graag op 16 april!. Stichting De Linieloop

Behoud de Gelderse veren
Na 2023 is het verenfonds in Gelderland leeg, hierdoor dreigt tariefsverhoging,
minder varen en zelfs het opdoeken van ponten. Dat is slecht voor bewoners,
scholieren, fietsers en wandelaars!

Hier krijgen we in Houten, Schalkwijk en Tull en ‘tWaal wellicht ook een keer
mee te maken. Je kunt nu alvast een petitie aan provincie Gelderland en de
gemeenten aangeven dat je wenst dat deze basisvoorziening in Gelderland in stand wordt gehouden.
Je kunt de petitie hier ondertekenen. Stephan van der Steen

beroep wel.
Aanmelden kan rechtstreeks. Heb je vragen of ideeën? Bel of mail met Claudia Verbree 
mail@houtenonstage.nl | 06 - 3462 5290.


